Estado do Rio Grande do Sul

Município De Caiçara
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021
TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIÇARA, no uso de suas atribuições, torna público, para
conhecimento dos interessados, que no Departamento de licitações da Prefeitura Municipal de
Caiçara, se reunirão o pregoeiro e equipe de apoio designados pela Portaria nº 199/2021, com a
finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa
para contratação de sistemas. Rege a presente licitação, a Lei Federal nº 10.520/02, a Lei Federal nº
8.666/93 e a Lei Complementar nº 123/2006.
Data da sessão: 19 de novembro de 2021
Horário: 09h00min
Local: Rua Cuba, n° 64
Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de
interpretação do edital, deverão ser solicitadas ao Departamento de Licitações, em horário normal
de expediente, junto ao Município de Caiçara em horário de expediente das 07:30 às 11:30 e das 13
às 17 horas, ou pelo fone 55 3738-1212 setor de licitações, ou por endereço eletrônico:
pmcaicara@gmail.com e compras@caicara.rs.gov.br.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, independentemente de nova
comunicação, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
1.
DO OBJETO:
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de Contratação de empresa especializada
em softwares nativos de plataforma web para fornecimento de sistemas de gestão pública
integrados, no modo de licenças de uso, sem limite de usuários, nas áreas de Saúde e Administração
Geral. Inclui ainda serviços complementares necessários ao funcionamento de tais sistemas, como
migração de dados, implantação, parametrizações e configurações, treinamento de usuários, suporte
técnico, manutenção corretiva, legal e evolutiva, bem como hospedagem de cada solução em data
Center e todas as demais condições constantes deste Termo de Referência.
2.
DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item n° 4 deste edital,
deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos,
lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se
sugere a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE CAIÇARA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021
PROCESSO LICITÁTORIO Nº 76/2021
ABERTURA 19.11.2021 ÀS 09:00
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ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA
PROPONENTE: (DADOS COMPLETOS DA EMPRESA)
AO MUNICÍPIO DE CAIÇARA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021
PROCESSO LICITÁTORIO Nº 76/2021
ABERTURA 19.11.2021 ÀS 09:00
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: (DADOS COMPLETOS DA EMPRESA)
2.1. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as empresas licitantes façam constar nos
envelopes o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
3.
IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
3.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até dois dias úteis antes da
data fixada para o fim do recebimento das propostas, no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Caiçara ou pelos e-mails: pmcaicara@gmail.com e compras@caicara.rs.gov.br.
3.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
3.3. Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das
seguintes providências:
a)
Anulação ou revogação do edital;
b)
Alteração e republicação do edital, reabertura do prazo de envio de propostas, alteração da
data da sessão pública do pregão;
c)
Alteração no edital e manutenção do prazo de envio de propostas e da data da sessão pública
do pregão, nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação das
propostas.
4. SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
No horário e data definidos no preâmbulo do edital, o pregoeiro fará a abertura da sessão pública do
pregão, procedendo aos seguintes atos, em sequência:
CREDENCIAMENTO
4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo identificar-se exibindo a
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
4.2. Poderá representar o licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do estatuto ou contrato
social, apresentando cópia deste, ou mediante instrumento de procuração público ou particular
juntamente com a cópia do estatuto ou contrato social, com poderes para formular ofertas e lances
de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
4.3. Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os
representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão credenciar-se e apresentar
certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:
4.3.1. Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 emitida pela Junta
Comercial do respectivo Estado;
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4.3.2. Declaração afirmando que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da
Lei Complementar nº 123/2006, conforme anexo III, juntamente com a consulta emitida no site da
Receita
Federal
do
Brasil:
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21) OU
declaração
afirmando que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 assinada pelo contador responsável.
4.4. Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento do proponente, porém
ficará impedido de participar da etapa de lances ou manifestar intenção de recurso.
4.5. Depois de encerrada a etapa de credenciamento, não serão aceitos novos representantes dos
proponentes na sessão pública, salvo na condição de ouvintes, sem poderes para efetuar lances ou
manifestar intenção de recurso.
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
4.6. Os proponentes deverão apresentar declaração de que cumprem plenamente os requisitos
para habilitação, conforme modelo disponível no Anexo II. É facultado ao proponente credenciado
manifestar a declaração oralmente.
4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte estão dispensadas de apresentar a
declaração prevista no item 4.6, desde que, cumprido o disposto no item 4.2 deste edital,
apresentem declaração de que cumprem os requisitos de habilitação, exceto quanto à regularidade
fiscal, os quais serão cumpridos para fins de assinatura do contrato, caso seja declarada vencedora
do certame.
ANÁLISE PRELIMINAR DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
4.8. O pregoeiro procederá à abertura das propostas e fará a análise quanto a compatibilidade do
objeto ofertado em relação ao especificado no edital e quanto ao preço sequencial, baixando
diligências caso sejam necessárias, e procederá à classificação das propostas para a etapa de lances.
4.9. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias,
deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e
assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:
a) razão social da empresa;
b) A proposta de preços deverá conter o preço unitário, indicado em moeda nacional, onde deverão
estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais,
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a
operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante
vencedora;
4.10. O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada para sua entrega.
4.11. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criarem direitos, sem
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for
conflitante com o instrumento convocatório.
4.12. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço, no máximo,
três casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual
contratação.
SELEÇÃO DAS PROPOSTAS PARA A ETAPA DE LANCES
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4.13. O pregoeiro selecionará as propostas para a etapa de lances obedecendo aos seguintes
critérios;
4.13.1. Primeiro critério: serão selecionadas a menor proposta e todas as demais que não sejam
superiores a 10% da menor proposta;
4.13.2. Segundo critério: não havendo pelo menos três propostas selecionadas no critério anterior,
serão ainda selecionadas as menores propostas, até o limite de três, para a etapa de lances.
ETAPA DE LANCES ORAIS
4.14. Tendo sido credenciado e a proposta selecionada, poderão os autores manifestar lances orais.
O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente
de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
4.15. Os lances deverão ser formulados em moeda corrente nacional, com duas casas decimais,
em valores distintos e decrescentes em relação ao preço do autor.
4.16. Poderá o pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como estabelecer tempo
máximo para o proponente ofertar seu lance. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a
1% (um) por cento.
4.17. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes desse item
declinarem da formulação de lances.
4.18. Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não selecionadas
para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o
último preço ofertado.
4.19. Ocorrendo empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06 será assegurada
a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.20. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais
bem classificada.
4.21. Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma:
4.21.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
4.21.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
item 4.18.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item
4.17, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
4.21.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo previsto no item 4.17, será realizado sorteio, entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
4.22. Para as situações previstas no item 4.17 a microempresa e empresa de pequeno porte mais
bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
4.23. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à obtenção de
proposta mais vantajosa ao interesse público.
4.24. Após a negociação, exitosa ou não, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta,
decidindo motivadamente a respeito.
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4.25. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.
4.26. HABILITAÇÃO
4.26.1. O pregoeiro fará a abertura do envelope dos documentos de habilitação do licitante que
tenha ofertado o menor lance para o item. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar
dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos:
4.26.2. Declaração (de que não emprega menores de idade, anexo VII, que atende ao disposto no
artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.35802.
4.26.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a)
registro comercial, no caso de empresa individual;
b)
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores
c)
decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
Observação – A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos enumerados nas letras a,
b, c, caso já tenha apresentado quando do credenciamento junto ao pregoeiro.
4.26.4. REGULARIDADE FISCAL:
a)
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
b)
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
c)
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d)
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
e)
Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débito
Relativos a Tributos Federais e à dívida ativa da União);
f)
Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
g)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista.
4.26.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA:
a)
Apresentação de no mínimo 1 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido
por entidade pública ou privada, comprovando que a proponente implantou e/ou que mantém em
funcionamento sistema de computação em nuvem, similar e compatível com o objeto desta
licitação, pelo menos nas seguintes áreas de maior relevância, sendo que o atestado poderá ser
global ou individual, mas deverá ser relacionada individualmente cada uma das áreas de maior
relevância dos lotes I e II.
LOTE I: Planejamento e Orçamento, Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas,
Pessoal e Folha de pagamento, Segurança e Saúde do Servidor, Ponto eletrônico, Compras e
licitações, Patrimônio, Almoxarifado, Controle de frota e combustíveis, Portal da transparência,
Portal de serviços e autoatendimento,Web Site, Processo digital, Escrita fiscal eletrônica, Nota
fiscal eletrônica de serviços, Gestão da Arrecadação, Gestão de Tributos de Competência Municipal
(IPTU, ITBI, ISSQN e taxas), Gestão da Dívida ativa, APP (Aplicativo Mobile de Serviços e
Autoatendimento), Gestao Ambiental, Gestão Administrativa Escolar.
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LOTE II: Cadastros Nacionais e Agendamentos, Faturamento, Ambulatório, Farmácia, Prontuário
Médico, Prontuário Odontológico, E-SUS (Atenção Primária), Imunizações, Acesso Móvel ACS,
Regulação, Acesso Móvel Paciente, Transporte, Controle de TFD.
b)
Declaração de que a proponente é fabricante do sistema, ou autorização expressa deste,
comprovando que tem acesso e total conhecimento sobre os programas fontes, estando apta a
realizar os serviços de implantação, configuração, suporte, customização e manutenção dos
programas ofertados.
c)
Declaração de Atendimento dos Requisitos Técnicos e de Capacidade Operativa (art. 30,
caput, inciso II e § 6º todos da Lei 8.666/93) - Declaração de que a licitante disporá, por ocasião da
futura contratação, de todos os equipamentos, pessoal técnico e operacional necessários à execução
dos serviços, incluindo que o fornecedor disponibilizará data center (próprio ou terceirizado) com
capacidade de processamento (links, servidores, nobreaks, fontes alternativas de energia (grupo
gerador), softwares de virtualização, segurança, sistema de climatização), para alocação dos
sistemas objeto desta licitação, conforme orientações do termo de referência, garantindo ainda que
não haverá qualquer tipo de paralisação dos serviços por falta dos equipamentos ou de pessoal.
4.26.5. Os documentos serão rubricados pelo pregoeiro e pela equipe de apoio e serão anexados ao
processo da licitação.
4.26.6. Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, o proponente
será inabilitado, procedendo o pregoeiro à habilitação do segundo proponente classificado, e assim
sucessivamente em caso de inabilitação dos proponentes.
4.26.7. A regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente
será exigida para efeito de assinatura do contrato.
4.26.8. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que este apresente alguma
restrição.
4.26.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, a
microempresa ou empresa de pequeno porte poderá requerer a suspensão da sessão pelo prazo de 05
(cinco) dias úteis (Lei Complementar 155/2016), prorrogáveis por igual período a critério da
Administração, para regularização dos documentos relativos à regularidade fiscal.
4.26.10.
A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
em decadência do direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
8666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
5. RECURSO
5.1. Habilitado o proponente, o pregoeiro solicitará aos demais credenciados se desejam
manifestar interesse em interpor recurso.
5.2. Havendo interesse, o proponente deverá manifestar motivadamente sua intenção de interpor
recurso, explicitando sucintamente suas razões, cabendo ao Pregoeiro deliberar sobre o aceite do
recurso.
5.3. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito
que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.
5.4. O proponente que manifestar a intenção de recurso e ser aceito pelo Pregoeiro, disporá do
prazo de 03 (três) dias para a apresentação do recurso, limitado às razões apresentadas durante a
sessão pública, o qual deverá ser protocolado no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura

“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”.
Rua Cuba, 64 – Centro – Fone/Fax: (55) 3738-1212 / 3738-1222
E-mail: pmcaicara@gmail.com – CEP: 98.440-000 – Caiçara - RS

Estado do Rio Grande do Sul

Município De Caiçara
Municipal, dirigido à Autoridade Competente. Os demais proponentes ficam desde logo intimados
para apresentar as contrarrazões em igual prazo a contar do término do prazo do recorrente. A
Autoridade Competente manifestará sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis.
5.5. Encerrado o prazo para manifestação de recurso o Pregoeiro declarará encerrada a sessão
pública do pregão.
6. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
6.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes
quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará sobre a adjudicação do objeto licitado.
6.2. No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após decisão do
recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado.
6.3. A Autoridade Competente homologará o resultado da licitação, convocando o vencedor a
assinar o Contrato no prazo de até 10 (dez) dias úteis.
6.4. O Município, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, não mantiver as condições de habilitação ou se recusar injustificadamente a assinar o
Contrato, retomará a Sessão Pública e convidará os demais proponentes classificados na ordem
determinada após a etapa de lances, dando continuidade aos procedimentos da sessão pública,
adjudicação e homologação.
7.

DA NECESSIDADE DE PROVA DE CONCEITO DAS FUNCIONALIDADES DOS
MÓDULOS E DO PADRÃO TECNOLÓGICO, SEGURANÇA E DESEMPENHO

7.1. Definido um vencedor provisório, o mesmo deverá submeter a solução ofertada a uma
avaliação de conformidade do objeto ofertado, através de uma prova de conceito, conforme
orientações da Nota Técnica nº 04/2008/TCU, visando dar segurança mínima a contratação,
conforme preconizado na Lei de Licitações, dado o impacto da contratação em todo os serviços
públicos, administrativos e executivo fiscal, a produtividade e eficiência dos servidores em
atividade, bem como os custos envolvendo terceiros e contratos já vigentes no que tange a serviços
de link de internet/rede de dados.
7.2. A data, horário e local para realização da prova de conceito será divulgado pelo Pregoeiro.
7.3. A prova de conceito deverá ser realizada em até 10 (dez) dias uteis após a sagração da empresa
provisoriamente declarada vencedora, por Comissão Especial a ser designada, formada por
servidores com conhecimento técnico pertinente.
7.4. Ao final da Prova de Conceito – POC, a Comissão Especial avaliadora, especialmente
nomeada e designada, registrará em Ata o resultado e encaminhará ao Pregoeiro e à sua Equipe de
Apoio. A critério da comissão, poderão ser emitidas atas diárias ao término dos trabalhos, com
intuito de registro das atividades realizadas, porém sem julgamento de resultado.
7.5. A PROPONENTE que convocada para avaliação não comparecendo em dia e hora
previamente agendados para a realização da Sessão Pública da Prova de Conceito – POC, será
automaticamente reprovada pela Comissão avaliadora.
7.6. Caso a primeira colocada não atenda aos requisitos do Termo de Referência conforme regras
aqui estabelecidas, será chamada a segunda colocada e assim sucessivamente, até a obtenção de
uma proposta adequada ou ser considerada fracassada a licitação.
7.7. Para a POC, o município fornecerá local apropriado que contenha:
a) Mesa ou bancada e cadeiras para uso na apresentação;
b) Ponto de energia elétrica (220v ou 110v);
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c) Um ponto de acesso à internet por rede cabeado, sem bloqueios ou restrições com link de no
máximo 8MB.
7.8. Para a POC, a licitante ficará responsável por providenciar:
a) Computador (Dekstop ou Laptop) com SO Linux;
b) Computador (Dekstop ou Laptop) com SO Windows 10;
c) Computador (Dekstop ou Laptop) com SO MacOs X Catalina;
d) Smartphone com Android;
e) Smartphone com Ios;
7.9. A proponente será responsável pelo banco de dados de teste para a demonstração efetiva de
todas as funcionalidades exigidas neste termo e disponíveis no sistema, sendo que cada função
requerida deverá ser executada e seus resultados demonstrados, bem como deverá trazer os
equipamentos previamente configurados para a realização dos testes, não sendo aceitas
intervenções de pessoas externas a avaliação (não presentes na demonstração).
7.10. Por se tratar de sistema em nuvem e o objetivo da avaliação é atestar-se o seu funcionamento
satisfatório em uma situação real, o sistema apresentado deverá estar previamente instalado em
datacenter, com os recursos exigidos de segurança, desempenho e disponibilidade, como descrito
neste termo de referência.
7.11. A licitadora poderá solicitar que algumas operações sejam demonstradas em equipamento de
sua propriedade, visando atestar que o sistema está operando 100% em nuvem.
7.12. Para o bom andamento dos trabalhos de avaliação, bem como resguardo de direitos do
particular quanto à propriedade intelectual protegidos por Lei, só será permitida a participação de
no máximo um representante das demais licitantes por sala de apresentação, sendo-lhe vedado a
manifestação, resguardado o direito de tomar apontamentos por escrito.
7.13. Os apontamentos realizados por escrito poderão ser solicitados pela comissão de avaliação e
também pela empresa que está sendo avaliada, ao término de cada apresentação.
7.14. Durante a apresentação é proibido o uso de telefone, smartphone, tablete, notebook,
gravadores e outros equipamentos do gênero, para todos os presentes, ficando somente liberados
os equipamentos necessários para a demonstração da empresa a ser avaliada.
7.15. O representante de licitante que estiver assistindo à apresentação e se comportar de maneira
a prejudicar os trabalhos, poderá ser conduzida para fora do recinto, bem como incidir nas
cominações civis e criminais aplicáveis.
7.16. Os equipamentos da licitante poderão ser auditados pela Equipe da Licitadora, bem como
poderão ser recolhidos para eventuais diligências ou perícias.
7.17. É vedado as demais licitantes acesso aos equipamentos da empresa que estiver realizando a
apresentação, antes, durante ou após esta, sob pena de desclassificação da infratora, sem prejuízo
as cominações civis e criminais aplicáveis.
7.18. Será considerada aprovada a solução que atender a todas as exigências contidas neste Edital
e efetuar a demonstração técnica, apresentando as condições mínimas de funcionalidade,
performance, segurança e desempenho previstas neste Termo de Referência.
7.19. A Prova de Conceito – POC consiste na validação dos requisitos mínimos exigidos no
Termo de Referência quanto a dois aspectos fundamentais do sistema ofertado: a)Padrão
Tecnológico e de Segurança; b) Requisitos Específicos por Módulo de Programas.
7.20. Caso a solução ofertada não atenda 100% dos requisitos relacionados ao Padrão
Tecnológico e de Segurança, não se passará a etapa de Avaliação dos Requisitos Específicos por
módulos de Programas, sendo automaticamente desclassificada, por princípio de economicidade,
celeridade e utilidade do procedimento.
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7.21. A apresentação dever se dar na ordem em que os itens estão relacionados, devendo a
EMPRESA VENCEDORA apresentá-los de forma objetiva, sem ajustes e sem contato externo.
Não será permitido desenvolver, editar, corrigir ou ajustar o sistema durante a apresentação;
7.22. A apresentação dos sistemas poderá ser realizada de forma simultânea ou não, conforme
acordado entre as partes. As empresas que estão participando do certame serão comunicadas por email, do(s) dia(s), horário(s) e locai(s) em que acontecerão.
7.23. Para aferir se a solução ofertada atende aos requisitos referentes ao padrão tecnológico e de
segurança, deverá a proponente demonstrar, simulando em tempo de execução, de cada
funcionalidade exigida pelo presente Termo de Referência no item “Padrão Tecnológico e de
Segurança”.
7.24. A proponente deverá atender 100% (cem por cento) destes requisitos, sob pena de
eliminação do certame.
7.25. A demonstração técnica do sistema de tecnologia da informação e comunicação ofertado
deverá apresentar plena operacionalidade, no ato da apresentação.
7.26. Para evitar subjetividade na avaliação, a metodologia utilizada será de afirmação/negação
(sim/não). Ou seja, será observado se o item avaliado do sistema possui/executa a funcionalidade
descrita no item apreciado tendo-se como resposta as questões apenas duas alternativas: sim
(atende) e não (não atende).
7.27. Um item “parcialmente” atendido, será computado como não atendido para fins de computo
geral, já que os requisitos do Padrão Tecnológico e de Segurança são de atendimento integral, ou
seja, 100%.
7.28. Para aferir se a solução ofertada atende aos requisitos referentes as funcionalidades de
programas, deverá a proponente demonstrar, simulando em tempo de execução, de cada
funcionalidade exigida pelo presente Termo de Referência nos subitens denominados módulos
(divididos por área de aplicação) do item “Requisitos Específicos Por Módulo De Programas”.
7.29. A proponente deverá atender no mínimo 90% (noventa por cento) dos requisitos por módulo
enumerado, sob pena de eliminação do certame, permitindo-se que os eventuais requisitos ali não
atendidos até o limite de 10% (dez por cento), sejam objeto de customização, sem custos para a
licitante, devendo serem concluídos até o fim do prazo da implantação.
8. CONTRATO E PRAZO:
8.1. O contrato reger-se-á, no que concerne à sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas
disposições da Lei nº 8.666/93, observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e
pelos preceitos do direito público.
8.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela
Administração a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes.
8.3. As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são as descritas no
Termo de Referência.
8.4. Integram o contrato as condições previstas no Edital e a proposta apresentada pelo
adjudicatário.
9. DA FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTES E PRAZOS:
9.1. O pagamento será realizado de forma mensal e sucessiva, mediante apresentação da nota
fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da empresa contratada.
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9.2. Os serviços de implantação e treinamento dos usuários realizados serão pagos em parcela
única com vencimento em até 15 (quinze) dias depois da sua realização.
9.3. Provimento e gestão de datacenter, locação dos sistemas, suporte técnico e demais serviços
mensais serão pagos de forma mensal e sucessiva durante toda a vigência do contrato, sendo a
primeira com vencimento aos 30 dias a contar da liberação do sistema para uso.
9.4. Os serviços ofertados por hora técnica (sob demanda) serão pagos de acordo com o número de
horas técnicas utilizadas no mês anterior ao mês do pagamento, em conjunto com as parcelas
mensais.
9.5. O prazo de vigência do Contrato de locação dos programas é de 12 (doze) meses a contar da
data de sua assinatura, devendo ser estendido por simples apostilamento pelo período que foi
necessário a implantação do sistema.
9.6. O contrato de locação e serviços complementares oferecidos por hora técnica ou valor
mensal poderá ser prorrogado, não podendo ao todo ultrapassar o limite de 48 (quarenta e oito)
meses, nos termos previsto no art. 57, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93, caso haja interesse das
partes e mediante termo aditivo.
9.7. Em havendo continuidade contratual, ou prorrogação de vigência fica estipulado que o valor
global será automaticamente reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC,
independentemente de termo aditivo contratual, apurado a cada período de doze meses contados a
partir da data limite para apresentação das Propostas de Preços/Orçamentos conforme § 1º, Art. 3º,
da lei nº 10.192/2001, podendo ser executado por simples Apostila de acordo com o art. 65, §8º, da
Lei 8.666/93.
9.8. Em caso de inadimplemento da Administração por prazo superior a 90 (noventa) dias, é
autorizada a tomada das medidas necessárias, desde que haja prévio aviso a CONTRATANTE, nos
termos do artigo 78, inciso XV da Lei 8.666/93.
9.9. As despesas decorrentes com a execução do objeto da presente licitação correrão por conta
das seguintes rubricas orçamentárias do orçamento municipal:
Projeto/Atividade
Descrição
Elemento despesa
Manter a Secretaria da
Serviços de Tecnologia da Informação
2.004 – (039)
Administração
33.90.40.00.00.00.00
10. PENALIDADES:
10.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA, conforme a infração estará sujeita
às seguintes penalidades:
a)
executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
b)
executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
c)
inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido do contrato;
d)
inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 03 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato
e)
causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”.
Rua Cuba, 64 – Centro – Fone/Fax: (55) 3738-1212 / 3738-1222
E-mail: pmcaicara@gmail.com – CEP: 98.440-000 – Caiçara - RS

Estado do Rio Grande do Sul

Município De Caiçara
10.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos
pagamentos devidos pelo Município.
10.3. Da aplicação das penas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
intimação, o qual deverá ser apresentado na sede do ente público contratante.
10.4. A irresignação recursal ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima
dispostas será dirigido à autoridade que praticou o ato, o qual decidirá no prazo de 05 (cinco) dias
úteis.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Os envelopes de habilitação não abertos estarão disponíveis no Departamento de Licitações
para retirada por seus respectivos proponentes, no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do
contrato decorrente da licitação. Caso não sejam retirados no prazo fixado, serão inutilizados.
11.2. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação ou
proposta relativa ao presente pregão.
11.3. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fatos supervenientes devidamente comprovados, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
11.4. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe
de Apoio.
11.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
11.6. No interesse do Município, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização,
poderá a licitação ter:
a)
adiada sua abertura;
b)
alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.
11.7. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o
Foro da cidade de Comarca de Frederico Westphalen, com renúncia expressa a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
12. FAZEM PARTE DESTE EDITAL
Anexo I – Minuta de Contrato
Anexo II – Modelo de Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação. (ENVELOPE
DOCUMENTAÇÃO)
Anexo III – Modelo de Declaração ME e EPP.
Anexo IV – Modelo de Credenciamento do Representante Legal.
Anexo V – Modelo de Declaração de validade da proposta. (ENVELOPE PROPOSTA)
Anexo VI – Modelo de Proposta.
Anexo VII – Modelo de Declaração de Empregador. (ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO)
Anexo VIII – Dados empresariais. (ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO)
ANEXO IX – Termo de Referência
Caiçara - RS, 00 de novembro de 2021.
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DANIEL COELHO DOS SANTOS
Prefeito Municipal.
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO Nº 00/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021 HOMOLOGAÇÃO ___/_____/2021
PROCESSO LICITÁTORIO Nº 76/2021
O MUNICÍPIO DE CAIÇARA, inscrito no CNPJ sob n° 87.612.925/0001-71, Poder Executivo,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Daniel Coelho dos Santos, brasileiro, casado,
inscrito no CPF sob o n° 989.948.160-20, residente e domiciliado nesta cidade de Caiçara,
denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa XXXXX estabelecida
XXXXX na cidade de Caiçara, inscrita no CNPJ sob o n° XXXX, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente contrato nos seguintes termos e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES LEGAIS: O presente Contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado descrito abaixo, mediante processo
licitatório na modalidade Pregão Presencial, tipo “Menor Preço Unitário”, sob o nº 34/2021, nos
termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666-93, pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelas Cláusulas a seguir
expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) em
softwares nativos de plataforma web para fornecimento de sistemas de gestão pública integrados.
LOTE I
LOTE II
CLÁUSULA TERCEIRA – DA BASE DE CÁLCULO DOS CUSTOS INICIAIS COM DATA
CENTER E DA COTAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO DATACENTER:
LOTE I
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS CUSTOS DO
DATA CENTER – DC PRINCIPAL
UN. DE
VALOR
ITEM
QTDE MEDIDA
(R$)
Link
Mb
Processador
vCPU
Memória
Gb
400
HD - Banco de Dados
Gb
1200
HD – Backup
Gb
200
HD - Imagens/Arquivos
Gb
VALOR TOTAL MENSAL
LOTE II

ITEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS CUSTOS DO
DATA CENTER – DC PRINCIPAL
QTDE
UN. DE
VALOR
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MEDIDA
Link
Mb
Processador
vCPU
Memória
Gb
200
HD - Banco de Dados
Gb
600
HD – Backup
Gb
100
HD - Imagens/Arquivos
Gb
VALOR TOTAL MENSAL

(R$)

CUSTOS PARA AMPLIAÇÃO DE RECURSOS
DO DATA CENTER
UN. DE
VALOR
ITEM
QTDE MEDIDA
(R$)
Link
Mb
1
Processador
vCPU
1
Memória
Gb
1
HD - Banco de Dados
Gb
1
HD – Backup
Gb
1
HD - Imagens/Arquivos
Gb
1
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTES – O
valor a ser pago pelos produtos é de R$ ______(_______ reais), conforme anexo I.
a) O pagamento será realizado de forma mensal e sucessiva, mediante apresentação da nota
fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da empresa contratada.
b) Os serviços de implantação e treinamento dos usuários realizados serão pagos em parcela única
com vencimento em até 15 (quinze) dias depois da sua realização.
c) Provimento e gestão de datacenter, locação dos sistemas, suporte técnico e demais serviços
mensais serão pagos de forma mensal e sucessiva durante toda a vigência do contrato, sendo a
primeira com vencimento aos 30 dias a contar da liberação do sistema para uso.
d) Os serviços ofertados por hora técnica (sob demanda) serão pagos de acordo com o número de
horas técnicas utilizadas no mês anterior ao mês do pagamento, em conjunto com as parcelas
mensais.
e) O prazo de vigência do Contrato de locação dos programas é de 12 (doze) meses a contar da data
de sua assinatura, devendo ser estendido por simples apostilamento pelo período que foi necessário
a implantação do sistema.
f) O contrato de locação e serviços complementares oferecidos por hora técnica ou valor mensal
poderá ser prorrogado, não podendo ao todo ultrapassar o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos
termos previsto no art. 57, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93, caso haja interesse das partes e
mediante termo aditivo.
g) Em havendo continuidade contratual, ou prorrogação de vigência fica estipulado que o valor
global será automaticamente reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC,
independentemente de termo aditivo contratual, apurado a cada período de doze meses contados a
partir da data limite para apresentação das Propostas de Preços/Orçamentos conforme § 1º, Art. 3º,
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da lei nº 10.192/2001, podendo ser executado por simples Apostila de acordo com o art. 65, §8º, da
Lei 8.666/93.
h) Em caso de inadimplemento da Administração por prazo superior a 90 (noventa) dias, é
autorizada a tomada das medidas necessárias, desde que haja prévio aviso a CONTRATANTE, nos
termos do artigo 78, inciso XV da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1. IMPLANTAÇÃO (Diagnóstico, Configuração, migração de informações e habilitação do
sistema para uso)
5.1.1. Para viabilizar o funcionamento de seu sistema, a contratada deverá realizar a implantação,
compreendendo o diagnóstico, configuração, habilitação do sistema para uso, conversão /
migração e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações dos sistemas em uso,
cuja responsabilidade será da empresa contratada, com disponibilização dos mesmos pelo
CONTRATANTE para uso, cuja migração, configuração e parametrização será realizada.
5.1.2. A migração compreenderá a conclusão da alimentação das bases de dados e tabelas para
permitir a utilização plena de cada um dos softwares e aplicativos;
5.1.3. O trabalho operacional de levantamento dos dados cadastrais que for necessário à
implantação efetiva do Sistema é de responsabilidade da CONTRATANTE, com o suporte da
empresa provedora do Sistema;
5.1.4. Considera-se necessária a migração efetiva dos seguintes dados:
Para os Sistemas do Lote I:
a) Informações pertinentes ao histórico existente nas áreas contábil, orçamentária e financeira;
b) Informações pertinentes acerca de licitações e contratos não extintos;
c) Informações necessárias da área de arrecadação e dívida ativa, no que tange a administração do
executivo fiscal municipal;
d) Informações históricas acerca da área de recursos humanos;
Para os Sistemas do Lote II:
a) Informações quanto aos serviços de Saúde, E-SUS, Postos de Atendimento e demais pertinentes
aos módulos de programas, cujos dados estejam disponíveis ao Município.
b) Dados dos exercícios anteriores, contratos já encerrados e outras informações cuja necessidade
seja só a consulta, poderão permanecer no sistema anterior, para evitar conflitos e inconsistências
em relatórios e prestação de contas, cuja responsabilidade recai sobre os fornecedores anteriores.
5.1.5. A migração de informações da CONTRATANTE, até a data de execução desta fase são de
responsabilidade da empresa fornecedora dos softwares, cabendo a contratante a disponibilização
dos backups em formato legível das atuais bases de dados, e a posterior conferência dos dados.
5.1.6. A Contratante não dispõe de diagrama e/ou dicionário de dados para fornecimento as
empresas vencedoras da licitação, devendo as mesmas migrar / converter a partir de cópia de banco
de dados a ser fornecida.
5.1.7. As atividades de saneamento/correção dos dados são de responsabilidade da
CONTRATANTE com a orientação da equipe de migração de dados das
CONTRATADA.Inconsistências e erros na migração são situações previstas em qualquer migração
de dados e que serão resolvidas de comum acordo entre as partes, mediante termos e cronogramas
de trabalho em conjunto.
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5.1.8. A CONTRATANTE poderá optar por não migrar determinados dados ou mesmo de uma
base de dados completa, caso seja de seu interesse.
5.1.9. Durante o prazo de implantação, para cada um dos sistemas licitados, quando couber,
deverão ser cumpridas as atividades de configuração de programas;
5.1.10. Considera-se como necessários na fase de implantação de sistemas a realização de:
a) adequação de relatórios, telas, layouts com os logotipos padrões do contratante;
b) configuração inicial de tabelas e cadastros;
c) estruturação de acesso e habilitações dos usuários;
d) adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelo
CONTRATANTE;
e) ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente.
5.1.11. A configuração visa à carga de todos os parâmetros inerentes aos processos em uso pela
CONTRATANTE e que atendam a legislação Estadual e Federal, ficando facultado às proponentes
interessadas realizar visitas técnicas ou pedidos de esclarecimentos anteriores a data de abertura do
certame, visando a formatação de sua proposta;
5.1.12. A CONTRATANTE disponibilizará técnicos do Departamento de Informática e de áreas
afins para dirimir dúvidas. Para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e decidir as
questões técnicas submetidas pela empresa contratada, registrando em relatório as deficiências
verificadas, encaminhando notificações à empresa contratada para imediata correção das
irregularidades;
5.1.13. Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos
trabalhos e que impliquem em modificações ou implementações nos planos, cronogramas ou
atividades pactuadas, deverão ser previa e formalmente acordados e documentados entre as partes
5.1.14. A empresa contratada e os membros da equipe guardarão sigilo absoluto sobre os dados e
informações do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras informações a que venham a ter
conhecimento em decorrência da execução das atividades previstas no contrato, respondendo
contratual e legalmente pela inobservância desta alínea, inclusive após o término do contrato.
5.1.15. A Contratante deverá documentar todos os pedidos de intervenção no sistema e parâmetros
de configuração, bem como fica obrigada a conferir todas as intervenções feitas no sistema pela
Contratada antes de liberação para o uso.
5.1.16. O prazo para implantação do sistema é de 90 dias úteis a contar do recebimento da ordem
de serviço.
5.1.17. O termo de recebimento/aceite definitivo será emitido em até 30 (trinta) dias corridos após
a disponibilização do sistema para uso, nos termos do art. 73, §3º da Lei Federal nº 8.666/93.
5.1.18. A garantia da disponibilidade mínima do sistema contratado deverá ser de 95% do tempo
de cadamês civil brasileiro. Eventuais manutenções do sistema deverão ser programadas e
realizadas fora do horário de expediente do ente público.
5.2. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
5.2.1. Durante todo o período contratual deverá ser garantido atendimento para suporte técnico, no
horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 18:00 horas, de segundas às sextas feiras, através de
técnicos habilitados com o objetivo de:
a) esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas;
b) auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, queda
de energia ou falha de equipamentos;
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c) orientar os servidores na operação ou utilização dos sistemas em função de substituição de
pessoal, tendo em vista demissões, licenças, mudanças de cargos, etc.
d) auxiliar o usuário, em caso de dúvidas, na elaboração de quaisquer atividades técnicas
relacionadas à utilização dos sistemas.
5.2.2. O atendimento técnico poderá ser realizado por telefone, Skype, CHAT, VOIP, e-mail,
internet, pelo próprio sistema, através de serviços de suporte remoto ou local, neste último caso, nas
dependências da CONTRATANTE.
5.2.3. O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado por atendente apto a prover o
devido suporte ao sistema, ou redirecionar o atendimento a quem o solucione.
5.3. SERVIÇOS DE DEMANDA VARIÁVEL (RESERVA TÉCNICA)
5.3.1. Os serviços de demanda variável estabelecidos dentro do Acordo de Nível de Serviço (SLA)
serão pré-orçados e pagos por hora técnica autorizada e efetivada, cuja estimativa encontra-se
destacada no quadro de serviços no início do termo de referência.
5.3.2. A contratada poderá ser chamada pela Contratante para realizar ao longo da vigência do
contrato os serviços de demanda variável.
5.3.3. A ausência de disponibilização das modificações evolutivas relacionadas à legislação
municipal, quando declaradas inviáveis, não implicará em qualquer responsabilidade para a
CONTRATADA.
5.3.4. Eventuais conversões de dados decorrentes de atualização de versões poderão ser cobradas
pela CONTRATADA quando solicitadas pela CONTRATANTE.
5.4. DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO DATA CENTER
5.4.1. Por se tratar de sistema de propriedade intelectual da CONTRATADA, nos termo da Lei
Federal nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1999, esta deverá disponibilizar o data center para alocação
dos sistemas objeto desta licitação, com capacidade de processamento, como: links, servidores,
nobreaks, fontes alternativas de energia (grupo gerador), softwares de virtualização, segurança,
sistema de climatização; compatíveis com as necessidades do sistema ofertado e o volume de
operações da CONTRATANTE;
5.4.2. A estrutura de data center poderá ser própria ou terceirizada, desde já ficando
expressamente autorizada a terceirização desse item do objeto em caso de contratação;
5.4.3. A contratada deverá realizar gerenciamento pró-ativo a nível de servidor, inibindo que
operações onerosas (como emissão de relatórios grandes, execução de consultas com filtros
inadequados, etc.), possam prejudicar a operação do sistema ocasionando lentidão e/ou
travamentos, prejudicando assim os trabalhos internos;
5.4.4. As ações realizadas através do gerenciamento pró-ativo, podem incluir o contato com o(s)
usuário(s) do sistema ou o administrador local, para informar sobre essas situações, informando
alternativas para execução das atividades e se necessário, interrompendo a execução da ação no
servidor;
5.4.5. Por se tratar de um sistema web, instalado e mantido em data center, as atualizações deverão
ocorrer mediante as seguintes características:
a) O procedimento de atualização deverá ser automatizado sem necessidade de interferência do
usuário, executado, controlado e auditado pela própria CONTRATANTE, garantindo que o sistema
esteja disponível imediatamente após os procedimentos de atualização;
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b) As atualizações, assim que executadas deverão surtir efeito imediato em todas as estações de
trabalho da CONTRATANTE. Excetua-se aqui arquivos da camada front-end em cache no
navegador, que poderão ser atualizados com regras específicas;
c) Permitir visualizar os logs de atualizações que foram executadas anteriormente;
d) Deverá permitir acesso posterior sempre que necessário pelo usuário a documentação de cada
release lançada/atualizada.
5.4.6. Ainda quanto ao data center, a CONTRATADA fica responsável por manter os sistemas
básicos (Sistema Operacional, Servidor de Aplicação, Servidor de Banco de Dados, etc.) em
constante atualização, especialmente quando falhas de segurança forem reportadas pelos fabricantes
(quando licenciados) ou comunidade (quando software livre);
5.4.7. A proponente deverá prever as necessidades de capacidade de processamento, tráfego de
dados, armazenamento e estabilidade relacionados ao provimento de data-center para atendimento
das necessidades da Contratante e de acordo com o desempenho do sistema ofertado. A previsão e o
atendimento das necessidades para funcionamento inicial pleno do sistema cotado são de
responsabilidade da proponente de acordo com as questões técnicas particulares de seu próprio
sistema;
5.4.8. Para garantir segurança e disponibilidade o ambiente computacional oferecido deverá, no
mínimo conter recursos suficientes ao processamento e ao armazenamento de informações a serem
controladas com o sistema de gestão ofertado, dentre eles:
a) Links de internet redundantes;
b) Fontes de energia redundantes, no mínimo uma de concessionária de energia e outra de grupo(s)
de gerador(es);
c) Hardwares redundantes;
d) Tecnologia de virtualização;
e) Administração 24 X 7 (vinte e quatro horas, sete dias por semana).
5.4.9. A contratada deverá efetuar os eventuais upgrades em seus hardwares para garantir o bom
funcionamento dos sistemas, mantendo estabilidade e confiabilidade dos equipamentos;
5.4.10. Em caso de necessidade de readequação de capacidade de processamento, deverá permitir
que seja realizado redimensionamento posterior conforme necessidade para atendimento da
demanda de funcionalidades e usuários, de acordo com as seguintes regras e conceitos:
a) Consideram-se recursos passiveis de aumento gradativo conforme demanda: links de internet,
espaço em disco total (banco de dados, demais servidores e contingência para manutenções),
quantidade de memória RAM por servidor, quantidade de vCPUs por servidor;
b) O aumento de reserva de link de internet deverá ser realizado por MB adicional, além da
quantidade já disponibilizada conforme necessidade do sistema/programas;
c) O aumento de espaço em disco total deverá ser realizado por GB adicional, além da quantidade
já disponibilizada conforme necessidade do sistema/programas;
d) O aumento de memória RAM deverá ser realizado por GB em cada servidor conforme
necessidade do sistema/programas, além da quantidade já disponibilizada;
e) O aumento de qualquer um dos recursos mencionados deverá ser solicitado pela
CONTRATANTE a CONTRATADA mediante ofício e será passível de aprovação orçamentária;
5.4.11. O datacenter a ser fornecido deverá ser suficiente para manter as informações controladas
para acesso em tempo real por no mínimo 2 (dois) anos, inclusive os logs de uso, podendo as
informações de períodos anteriores serem armazenadas em backups.
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5.4.12. O datacenter deverá conter tecnologia para manter cópia das informações no ambiente do
datacenter da CONTRATADA (ou por ela contratado) e download de segurança do banco de dados
pela CONTRATANTE.
5.4.13. Ao término da fase de implantação, quando posto em efetivo funcionamento a
CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE através de documento formal os recursos da
capacidade totais disponíveis do datacenter no momento.
5.5. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
5.5.1. Arcar com os ônus trabalhistas, impostos, encargos sociais, incluindo, despesas referentes à
transporte aéreo, traslados, hospedagens, alimentação e pagamento de diárias, dentre outros afins,
no atendimento a execução dos serviços descritos neste termo, durante toda a vigência contratual;
5.5.2. Executar a configuração, migração de informações e demais atividades necessárias à
implantação dos módulos do sistema contratado, autorizados formalmente pela CONTRATANTE,
através de ordem de início de serviço, no prazo máximo declarado no contrato;
5.5.3. Efetuar a manutenção legal do sistema para adaptação às alterações legais (legislação federal
e estadual) inerentes às suas funcionalidades, durante toda a vigência do contrato, devendo executar
as atualizações que se fizerem necessárias para o seu perfeito funcionamento e enquadramento as
mudanças nas legislações;
5.5.4. Efetuar a manutenção corretiva do sistema, corrigindo eventuais falhas, independentemente
de serem observadas ou não pelos usuários;
5.5.5. Prestar o serviço de suporte técnico conforme disposições do termo de referência e contrato;
5.5.6. Avaliar, em prazo razoável, a viabilidade técnica e jurídica das solicitações de alteração
específicas encaminhadas eletronicamente pelo CONTRATANTE, e repassar orçamento
acompanhado de cronograma para execução dos serviços;
5.5.7. Executar as customizações do sistema, conforme viabilidade técnica e solicitações da
CONTRATANTE, mediante orçamento prévio aprovado e acordo de serviços;
5.5.8. Fornecer o Banco de Dados utilizado, bem como as licenças para esta CONTRATANTE,
caso seja necessário;
5.5.9. Com relação ao data center, manter os sistemas básicos (Sistema Operacional, Servidor de
Aplicação, Servidor de Banco de Dados, etc.) em constante atualização, especialmente quando
falhas de segurança forem reportadas pelos fabricantes (quando licenciados) ou comunidade
(quando software livre);
5.5.10. Fornecer mecanismo para monitoramento e download de cópia dos dados, no formato
DUMP RESTAURÁVEL do próprio SGBD, a ser realizado por usuário do quadro da
CONTRATANTE com conhecimento técnico e expressamente autorizado;
5.5.11. Fornecer o Banco de Dados utilizado, bem como as licenças para esta CONTRATANTE,
caso seja necessário, face a necessidade de manter banco de dados local em execução, com dados
obtidos por meio de restore do arquivo de backup DUMP, fornecido;
5.5.12. Após a rescisão do contrato, fornecer backup DUMP RESTAURÁVEL e senhas
necessárias para acesso completo aos dados;
5.5.13. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações
exigidas na licitação que deu origem a contratação;
5.5.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, sem prévia
e expressa anuência da CONTRATANTE;
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5.5.15. Manter o(s) servidor(es) da CONTRATANTE, encarregado(s) de acompanhar os
trabalhos, a par do andamento dos serviços, prestando-lhe(s) as informações necessárias;
5.5.16. Desenvolver todas as atividades constantes no edital e seus anexos, bem como seguir as
especificações funcionais do mesmo;
5.5.17. Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos sistemas da Contratante,
guardando total sigilo perante terceiros, nos termos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral da Proteção de
Dados Pessoais – LGPD);
5.5.18. Comunicar imediatamente, por escrito, a impossibilidade de execução de qualquer
obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis;
5.5.19. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados a contratante ou terceiros
em função do desempenho de suas atividades, se apurada culpa ou responsabilidade civil, nos
termos da legislação, observado o direito à ampla defesa e ao contraditório.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Efetuar os pagamentos nas
condições e preços pactuados no termo contratual, incluindo as customizações, acréscimos e
apostilamentos;
6.1. Prestar as informações, esclarecimentos e fornecer os dados e arquivos necessários ao
desenvolvimento dos serviços contratados, de forma completa e legível ou utilizável;
6.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, documentar e notificar formalmente à
Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades no curso de execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção ou regularização;
6.3. Documentar todos os pedidos de intervenção no sistema e parâmetros de configuração desde
a implantação até as demais no decorrer do contrato, bem como conferir todas as intervenções feitas
no sistema pela Contratada antes de liberação para o uso, de modo a evitar possíveis erros ou
equívocos, uma vez que a Contratante é a proprietária do banco de dados e responsável por todos os
parâmetros, dados e informações repassadas aos técnicos da Contratada para realização de seus
serviços;
6.4. Responsabilizar-se pela completa e correta inserção de dados e parâmetros nos sistemas;
6.5. Parametrizar o sistema, em nível de usuário, inclusive no tocante às modificações de
alíquotas de tributos, multas e contribuições, além de atualizar as fórmulas de cálculo do(s)
sistema(s) quando necessário;
6.6. Responsabiliza-se por erros em cálculos, folhas, relatórios, boletos e cobranças ou outros
equívocos de processamento, provenientes de dados, parâmetros e informações repassadas,
informadas, lançadas ou carregadas no sistema.
6.7. Dispor de equipamentos de informática adequados para uso do sistema e programas locados;
6.8. Proceder o download da cópia de segurança do banco de dados ou disponibilizar estrutura
para redundância de informações, assumindo integral responsabilidade pela proteção, integridade e
guarda arquivos de dados, todos de sua propriedade, visando satisfazer às necessidades de
segurança, assim como “restart” e recuperação no caso de falha de máquina;
6.9. Cumprir as orientações e procedimentos técnicos especificados pela CONTRATADA para o
bom funcionamento e operacionalidade do sistema;
6.10. Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da
CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos, bem como assegurar o acesso dos
empregados da Contratada, quando devidamente identificados e uniformizados, aos locais em que
devam executar os serviços.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES - Pelo inadimplemento das obrigações, a
CONTRATADA, conforme a infração estará sujeita às seguintes penalidades:
I.
executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
II.
executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
III.
inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido do contrato;
IV.
inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 03 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
V.
causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
VI.
O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte da CONTRATADA,
sujeitá-la-á, também, às penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei
nº 10.520/02.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO – São motivos para a rescisão do presente Contrato os
elencados no art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, que obedecerá às disposições dos artigos 79 e 80, da
Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Os recursos financeiros serão
atendidos pelas seguintes dotações orçamentárias:
Projeto/Atividade
Descrição
Elemento despesa
Manter a Secretaria da
Serviços de Tecnologia da Informação
2.004 – (039)
Administração
33.90.40.00.00.00.00
CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS - A recusa injustificada do adjudicatário em
assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-o a penalidade de multa de 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, entendido este como equivalente ao que o adjudicatário perceberia durante toda a
vigência do Contrato conforme sua proposta.
As partes contratantes se declaram ainda cientes e conforme com todas as disposições e regras
contidas na Lei nº 8.666/93 com suas alterações, bem como todas aquelas contidas no Pregão
Presencial n º 34/2021, ainda que não estejam expressamente transcritas nesse documento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO - Para dirimir quaisquer questões decorrente da
execução do presente instrumento contratual e que não possam ser dirimidas pela intermediação
administrativa fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen – RS, com expressa renúncia
a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, que lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas.
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Caiçara – RS, _______ de ________ de 2021.

____________________________________
CONTRATADA

DANIEL COELHO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Testemunhas:
1. ____________________________________

2. ____________________________________

FISCAIS DO CONTRATO:

Bruno Ivan Stefanello Trentin,
Responsável pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Portaria nº 02/2021

Dirceu Luiz Frizon,
Secretário Municipal de Agricultura.
Portaria nº 05/2021

Daniel André Liberalesso,
Secretário Municipal da Saúde.
Portaria nº 03/2021

Daniel André Liberalesso,
Responsável pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
Portaria nº 03/2021

Éder Ciste Theisen,
Secretário Municipal de Obras e Habitação e Urbanismo.
Portaria nº 04/2021
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

(NOME DA EMPRESA)___________________, CNPJ nº ______________, sediada (endereço
completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

_______________________________________________
(local e data)

_______________________________________________
(nome e identidade do representante legal)

********************************************

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
(Razão social da empresa), inscrita no CNPJ n° (nº do CNPJ), por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Carteira de Identidade nº (nº RG) e do CPF nº (nº
CPF), DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser
(Microempresa / Empresa de Pequeno Porte / Cooperativa) nos termos da legislação vigente,
estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em
nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de
dezembro de 2006.
Observações:

Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP,
nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;

A não apresentação desta declaração no envelope correto será interpretada como não
enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não
utilização do direito de tratamento diferenciado.

________________________________
(local e data)

______________________________________
(nome e identidade do representante legal)
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ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ________, portador (a) da cédula de identidade no
__________ e do CPF no ___________, a participar da licitação instaurada pelo Município de
Caiçara, na modalidade de Pregão, sob o no 34/2021, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa _____________________,
CNPJ no _____________, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes
ao certame.
_______________________________________________
(local e data)
_______________________________________________
(nome e identidade do representante legal)

********************************************************

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA

_______________________, inscrita no CNPJ sob no _______________, estabelecida na rua
__________________, na cidade de ___________________, representada neste ato por seu
______________ (procurador, sócio, etc), (qualificação), portador do CPF ______________,
residente e domiciliado ___________________, declara para fins de participação conforme Edital
de Pregão Presencial nº 34/2021, com data de abertura para o dia _________, da Prefeitura
Municipal de Caiçara que a proposta emitida por esta empresa tem a validade de 60 (sessenta) dias.

_______________________________________________
(local e data)

_______________________________________________
(nome e identidade do representante legal)

*********************************************
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ANEXO VI
MODELO PROPOSTA
Empresa _______________________________________________________
CNPJ _________________________________________________________
Endereço ______________________________________________________
Fone __________________________________________________________

ITEM

QTIDADE
UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

_______________________________________________
(local e data)

_______________________________________________
(nome e identidade do representante legal)

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR

___________________, inscrito no CNPJ no ________________ por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. (a) ____________________, portador (a) da Carteira de Identidade n o
______________ e do CPF no _________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menos, a partir de quatorze anos, na condição
de aprendiz ( ).
_______________________________________________
(local e data)

_______________________________________________
(nome e identidade do representante legal)

“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”.
Rua Cuba, 64 – Centro – Fone/Fax: (55) 3738-1212 / 3738-1222
E-mail: pmcaicara@gmail.com – CEP: 98.440-000 – Caiçara - RS

Estado do Rio Grande do Sul

Município De Caiçara
ANEXO VIII
DADOS EMPRESARIAIS E SOCIETÁRIO / PROPRIETÁRIO

EMPRESA ______________________________, CNPJ Nº ______________________, para fins
de possíveis contratos e correspondências e pagamentos INFORMA os dados abaixo:
ENDEREÇO (Rua / Avenida Nº) _________________________________, Bairro __________,
cidade ____________________ UF: ___________ CEP ___________________, fones para
contrato nº ______________ / ______________, e-mail: ________________________.

>> SÓCIO/PROPRIETÁRIO para assinar contratos:
NOME ________________________________________________________________
CPF nº ______________________________ RG nº ____________________________________
CARGO ___________________________________

EMAIL :

>>> CONTAS BANCARIAS P/ PROVÁVEIS PAGAMENTO (EM NOME DA LICITANTE)
Banco Nº __________________ Agência ______________ C. Corrente nº _______________
NOME DO BANCO _____________________________

*********************************************
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ANEXO IX
TERMO DE REFERÊNCIA
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